
 
ШКОЛСКИ ОДБОР 

ОШ «ВУК КАРАЏИЋ» 

УЛ. ЈАДРАНСКА ББ 

17530 С У Р Д У Л И Ц А 

ТЕЛ/ФАКС: 017/815-950 
Дел. бр. 895  од  27.  07.   2020. г. 

 

З А П И С Н И К 

СА 12.   СЕДНИЦЕ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „ВУК КАРАЏИЋ» У 

СУРДУЛИЦИ,  одржане дана  27. 07. 2020. године, са почетком  у 14,30 

часова,  у   наставничкој канцеларији   школе 

 

             Седници присуствују председник Школског одбора Негован Вучковић, и 

чланови Оливера Максимовић, Марија Рамановић, Драгутин Станковић, Миљана 

Клејић, Добрила Стојковић, Александра Ташић Иванов, Жаклина Станојковић и  

Микан Илић.  

Поред  присутних чланова Школског одбора седници присуствују директор 

школе,  Данило Булатовић, помоћник директора школе, Маја Стошић,  председник 

синдиката школе Зоран Јовановић, педагог Тамара Миљковић, Јелена Богдановић, 

секретар и два представника Ученичког парламента, Теодора Марков и Сара Димитров. 

 Послове записничара на овој седници обавља секретар.  

            Председник Школског одбора Негован Вучковић отвара седницу и констатује да 

су  присутни сви чланови  Школског одбора,  укупно 9  чланова, и да постоји кворум за 

одлучивање и  предлаже следећи 

 

    ДНЕВНИ РЕД: 
1. Усвајање Записника са 11.  седнице Школског одбора; 

2. Доношење Анекса  Школског програма за период од 2018/2019. – 2021/2022. 

године     у делу „План наставе и учења“ за трећи и осми разред, на основу 

члана 119 став 1 тачка 2) Закона о основама система образовања и васпитања 

(Службени гласник РС број 88/2017, 27/2018, 10/2019 и  6/2020),  члана 27  

Закона о основном образовању и васпитању (Службени гласник РС број 

55/2013, 201/2017, 27/2018 – др. закон и 10/2019) и Статута школе члан 44, 

став 1, тачка 2), дел. бр.228 од 27. 02. 2018. године; 

3.  Доношење Школског развојног плана на период  од 2020. - 2025. године, на 

основу члана 119 став 1 тачка 2) Закона о основама система образовања и 

васпитања (Службени гласник РС број 88/2017, 27/2018, 10/2019 и  6/2020),  

члана 26  Закона о основном образовању и васпитању (Службени гласник РС 

број 55/2013, 201/2017, 27/2018 – др. закон и 10/2019) и Статута школе члан 

44, став 1, тачка 2), дел. бр.228 од 27. 02. 2018. године; 

4. Извештај о раду директора школе у протеклом периоду, децембар 2019 – јул 

2020. године; 

5. Текућа питања; 

 

Након гласања једногласно је усвојен предложени дневни ред.    

 
1) Председник отвара прву тачке дневног 

реда.  Сви присутни чланови школског одбора  

добили су по један примерак записника са 11. седнице Школског одбора и 

након упознавања са садржином истог председник ставља исти на усвајање. 



      Након гласања сви су гласали ЗА  и једногласно је донета 

 

 

О Д Л У К А 

О УСВАЈАЊУ ЗАПИСНИКА СА 11.  СЕДНИЦЕ ШКОЛСКОГ ОДБОРА, 

ОДРЖАНЕ ДАНА 08. 07. 2020. ГОДИНЕ 

 

2)  Председник прелази на другу тачку дневног реда и даје реч педагогу  школе. 

Педагог школе, Тамара Миљковић „Ви сте орган школе који је надлежан за 

доношење Школског програма, као и свих измена и допуна које се доносе на основу 

нових наставних планова и програма који су донети након доношења истог.  Наставним 

планом и програмом за први циклус основног образовања за  трећи  разред извршена је 

измена тако што је  уведена  пројектна настава. Такође у  Наставном плану и програму 

за други циклус основног образовања, у осмом разреду   измењени су  називи одрђених 

предмета.  

-  Српски језик у  Српски језик и књижевност; 

- Техничко и информатичко образовање у Техника и технологија; 

- Физичко васпитање у Физичко и здравствено васпитање; 

- Информатика и рачунарство није више изборни већ обавезни предмет; 

- Изабрани спорт прелази у Обавезне физичке активности и налази се у склопу 

Физичког и здравственог васпитања;  

- Изборни предмети (Хор и оркестар, Цртање, сликање и вајање, Домаћинство и 

Свакодневни живот у прошлости) прелазе у слободне активности.  

На основу наведених измена неопходно је  донети Анекс Школског програма у 

тим деловима.  

Након  разматрања Предлога анекса, председник ставља исти на гласање.  

 

Након гласања једногласно је донета: 

 

О Д Л У К А 

О ДОНОШЕЊУ АНЕКСА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА за период од 2018/2019. – 

2021/2022. године у делу „План наставе и учења“ трећи и осми  разред 

 

Програм ће се  примењиваће  од 01.09.2020. године. 

 

3)  Председник прелази на трећу тачку дневног реда и даје реч педагогу школе. 

Педагог школе: „Школски развојни план за период од 2020/2021 до 2024/2025. 

године настао је као резултат добро организованог тимског рада и равномерном 

поделом послова. Пратећи афинитете наставника, као и то које области вредновања 

сваки наставник може најбоље да одради, сматрамо да смо израдили добар стратешки 

документ који ће представљати добру основу даљег рада. Тим је на основу резултата 

унутрашњег самовредновања рада, као и спољашње евалуације која је у нашу школу 

спроведена 2013. године и Извештаја о реализацији Школског развојног плана за 

период од школске 2016/2017. до 2019/2020. године, а  уз праћење Правилника о 

стандардима квалитета рада установе, приступио анализи тренутног стања по кључним 

областима. На основу процене тренутног стања, издвајања снаге и слабости наше 

школе утврдили смо који су нам приоритети у остваривању васпитно – образовног 

рада, план и носиоце активности, критертијуме и мерила за вредновање планираних 

активности. Припремили смо нацрт овог докумета у три примерка“. 

Председник Школског одбора: „Имали сте довољно времена да се  упознате са 

садржином једног од веома важних докумената за развој и напредовање школе. Имате 

ли неких питања, недоумица.“ 



Присутни чланови школског одбора сложили су се да је овај важан докуменат 

израђен крајње професионално.   

Чланови тима за израду Школског развојног плана су:  

Данило Булатовић, директор школе; 

Маја Стошић, помоћник директора и стручни сарадник - библиотекар; 

Тамара Миљковић, помоћник директора и педагог школе; 

Марија Николов, психолог школе; 

Ирена Николић, психолог школе; 

Жаклина Станојковић, координатор Тима за самовредновање,  

Далиборка Милосављевић, проф.разредне наставе,  

Снежана Петровић, проф.разредне наставе, 

Даниела Михајловић, наставник математике, 

Александра Филиповски, проф.разредне наставе 

Mирјана Миленковић Василев, представник родитеља; 

Ненад  Петковић, представник локалне самоуправе; 

Сара Димитров, из редова ученика. 

  

Председник ставља на гласање предлог за доношење Школског развојног плана. 

Након гласања једногласно је донета  

 

О Д Л У К А 

О ДОНОШЕЊУ ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ОШ 

„ВУК КАРАЏИЋ“ У СУРДУЛИЦИ ЗА ПЕРИОД ОД 2020. ДО 

2025. ГОДИНЕ 

 
 4)  Председник прелази на четврту тачку дневног реда и даје реч директору 

школе. 

 Директор је припремио Извештај о свом раду у претходном периоду, децембар 

2019. године – јул 2020. године, састављен у писаној форми, дел. бр.888 од 24. 07. 2020. 

године. 

 Директор чита свој Извештај. (у прилогу) 

 Председник ставља на гласање усвајање истог. 

 Након гласања једногласно је донета 

 

О Д Л У К А 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ ЗА 

ПЕРИОД ДЕЦЕМБАР 2019.-ЈУЛ 2020. ГОДИНЕ, ДЕЛ.БР.888 

ОД 24. 07. 2020. ГОДИНЕ 
 

      5) Председник прелази на текућа  питања; 

       

       Пошто нема питања и предлога председник се захваљује свима и закључује  12. 

седницу. 

        

      Седница је завршена у 15.20 ч.   

 

 Записничар,          Председник Школског  одбора  

 ________________               М.П.     ___________________ 

 (Јелена Богдановић)                (Негован Вучковић) 

       


